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Förord 

 

 

Vi som har författat denna uppsats vill först och främst tacka vår handledare Irving Palm för 

ett gott samarbete och stöttning genom hela arbetet med uppsatsen. Vi vill även rikta ett stort 

tack till Kevin Mckee, för all hjälp och stöttning som vi har fått genom hela uppsatsen med 

databearbetning och analysering av databearbetningen. 

Ett stort tack till våra nära och kära som hjälpt oss att korrekturläst studien och funnits där 

och stöttat när det har uppstått svåra situationer. 

Avslutningsvis vill vi tacka alla våra respondenter som avsatte tid för att medverka. Utan er 

hade studien inte varit möjlig att genomföra! 



 

 

 

 

Sammanfattning 
 

Arbetsmiljön inom socialtjänsten har varit ett ämne som lyfts mycket i sociala medier den 

senaste tiden. Anledningen till detta beror på att socialtjänsten arbetsbelastningen har ökat 

och även arbetskraven, vilket leder till en stressfylld arbetsplats. Syftet med denna studien 

var att utifrån Karasek och Theorells (1990) krav- kontroll- och stödmodell undersöka hur 

socialarbetare upplever sin arbetsmiljö. Respondenterna till denna studie arbetar inom 

försörjningsstöds- och biståndsenheten i en mellanstor kommun i centrala Sverige. 

Studiens utgångspunkt var en kvantitativ ansats och datainsamlingen genomfördes genom en 

enkätundersökning. Respondenternas svar påvisade att de hade oförenliga krav på 

arbetsplatsen och relativt goda möjligheter till att kontrollera sina arbetsförhållande, vidare 

framkom det att respondenterna hade ett bra stöd från kollegor och ledning.  

 

 

 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, Socialarbetare, Krav- kontroll- och stödmodellen, stress. 



 

 

 

Abstract 
 

The work environment in the social services has been a topic that has been raised a lot in 

social media lately. The reason for this is because the social service workload has increased 

and also the work requirements, leading to a stressful workplace. The purpose of this study 

was to investigate, according to Karasek and Theorell's (1990) job- demand-control and 

support model, how social workers experience their work environment. The respondents to 

this study work within the supply support and assistance unit in a medium-sized municipality 

in central Sweden. The study was based on a quantitative approach and data collection was 

carried out through a survey. The respondents' responses showed that they had incompatible 

demand but that they had relatively good opportunities to control their working conditions 

and they had good support from colleagues and management. 

 

Key words: Social worker, Work environment, job demand-control and social support model. 



 

 

 

Innehållsförteckning	
1. INLEDNING ................................................................................................................................................................ 8 

1.1. STUDIENS RELEVANS FÖR SOCIALT ARBETE ............................................................................................................................ 9 
1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ................................................................................................................................................. 10 

1.2.1. Syfte ................................................................................................................................................................ 10 
1.2.2. Frågeställning ................................................................................................................................................. 10 

1.3. CENTRALA BEGREPP ...................................................................................................................................................... 11 
1.3.1. Stress ............................................................................................................................................................... 11 
1.3.2. Arbetsmiljö ...................................................................................................................................................... 11 
1.3.3. Socialarbetare ................................................................................................................................................. 12 
1.3.4. Klient ............................................................................................................................................................... 12 

2. FORSKNINGSBAKGRUND ......................................................................................................................................... 13 
2.1 FORSKNING I SVERIGE OCH NORDEN ................................................................................................................................. 13 
2.2. INTERNATIONELL FORSKNING ........................................................................................................................................... 14 
2.3. SAMMANFATTNING TIDIGARE FORSKNING .......................................................................................................................... 15 

3. TEORETISK TOLKNINGSRAM .................................................................................................................................... 16 
3.1. ORGANISATIONSTEORI ................................................................................................................................................... 16 
3.2. KRAV- KONTROLL- OCH STÖDMODELLEN ............................................................................................................................ 17 

3.2.1. Krav ................................................................................................................................................................. 19 
3.2.2. Beslutsutrymme/kontroll ................................................................................................................................ 20 
3.2.3. Stöd ................................................................................................................................................................. 20 
3.2.4. Kritik mot krav- kontroll- och stödmodellen .................................................................................................... 22 
3.2.5. Motivering att nyttja krav- kontroll- och stödmodellen .................................................................................. 23 

4. METOD .................................................................................................................................................................... 24 
4.1. FORSKNINGSDESIGN OCH UNDERSÖKNINGSMETOD .............................................................................................................. 24 
4.2. POPULATION OCH URVAL ................................................................................................................................................ 24 
4.3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT .................................................................................................................................................... 25 
4.4. OPERATIONALISERING .................................................................................................................................................... 26 
4.5. DATABEARBETNING OCH ANALYS ...................................................................................................................................... 28 
4.6. RELIABILITET OCH VALIDITET ........................................................................................................................................... 29 

4.6.1. Reliabilitet ....................................................................................................................................................... 29 
4.6.2. Validitet ........................................................................................................................................................... 30 

4.7. BORTFALLSANALYS .............................................................................................................................................................. 30 
4.8. METODDISKUSSION ............................................................................................................................................................. 31 
4.9. ETIK ................................................................................................................................................................................. 32 

5. RESULTAT ................................................................................................................................................................ 34 
5.1. KRAV ................................................................................................................................................................................ 34 
5.2. KONTROLL ................................................................................................................................................................... 35 
5.3. STÖD .......................................................................................................................................................................... 36 
5.4. SAMBANDSANALYS ........................................................................................................................................................ 37 

6. DISKUSSION ............................................................................................................................................................. 39 



 

 

 

6.2. KRAV .......................................................................................................................................................................... 39 
6.3. KONTROLL ................................................................................................................................................................... 40 
6.4. STÖD .......................................................................................................................................................................... 41 
6.5. DISKUSSION MOT DEN TEORETISKA RAMEN ........................................................................................................................ 43 

7. SLUTDISKUSSION ..................................................................................................................................................... 46 
7.1 STUDIENS SVAGHETER OCH STYRKOR ........................................................................................................................................ 47 
7.2. FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING ................................................................................................................................ 49 
7.3. SLUTSATS .................................................................................................................................................................... 49 

REFERENSER .................................................................................................................................................................... 50 
 

Bilaga 1. Etisk egengranskning 
 

Bilaga 2. Enkät med tillhörande informationsbrev 
 

 



 

8 
 

 

1. Inledning 
 

I en rapport författad av arbetsmiljöverket (2018) framkommer det att socialtjänsten är en 

plats där det är hög arbetsbelastning samt stor personalomsättning. Rapporten påvisar att 

detta beror på att det ställs höga krav på personalen och att resurserna har decentraliserats 

vilket leder till att socialarbetarna tvingas att hitta egna strategier till att uppfylla kraven. 

Astvik och Melin (2012) har studerat hur socialsekreterare hanterar stress och ogynnsamma 

arbetsförhållanden. De kom fram till tre olika strategier som använts. Dessa tre strategier är: 

kompensera och sänka kvalitén, ta hjälp av andra samt självhjälp. Det framkommer att 

socialsekreteraren hittat egna strategier för att uppfylla kraven och hantera stressen som 

uppkommer på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket,2018; Astvik & Melin, 2012). 

Inom socialtjänsten finns det individer med olika positioner som styr verksamheten utifrån 

lagar och regler, det vill säga att socialtjänsten är en byråkratisk organisation (Börnfelt, 

2018). En svaghet med en byråkratisk organisation är att organisationen har svårt att anpassa 

sig till nya situationer (Börnfelt, 2018). 

Stress, bristande återhämtning och arbetstrivseln är en förklaring till varför 

socialsekreterare, biståndsbedömare och chefer får stressymptom. Socialsekreterare och 

biståndsbedömare i den yngre generation är mer utsatta för arbetsbelastning och 

arbetsuppgifter som inverkar negativt på möjligheterna att arbeta effektivt (Welander, Astvik 

& Hellgren, 2017). Vidare upplever den yngre generationen i större utsträckning att de har 

lägre grad av inflytande på arbetsplatsen än vad den äldre generation har. Däremot har de ett 

gott stöd från sina kollegor (ibid). 

Trots det senare visade det sig att stressnivån är hög och att arbetstrivseln är låg för den 

yngre generationen (Welander et al,. 2017). Vad som kan anses som motstridigt beträffande 

kollegialt stöd är Lloyd, King och Chenoweth´s (2002) forskningsrapport som presenterar 

hur det sociala arbetets natur med dess arbetskrav liksom arbetsmiljö, ger upphov till en 

stressfylld upplevelse av sin profession. Men de fann däremot 
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vissa indikationer på att en god ledning, kollegialt stöd och kamratanda kunde motverka den 

arbetsrelaterade stressen (ibid) Viktigt att poängtera här är att det skiljer 15 år mellan dessa 

forskningsrapporter. Då den senaste är publicerad 2017 så ger denna rapport en mer 

reviderad bild över socialarbetares aktuella situation än den forskningsrapport som är 

publicerad 2002. Detta skulle kunna innebära att socialarbetare i nuläget inte erhåller den 

formen av kollegialt stöd som var närvarande vid millennieskiftet. 

Ravalier (2018) visar i sin forskningsstudie, som fokuserar på psykosociala 

arbetsförhållanden för socialarbetare i England, hur höga krav och hög arbetsbelastning i 

relation till en låg känsla av kontroll samt dålig ledning skapar stress. Bristande interaktion 

med chefer/ledning i kombination med växande arbetskrav resulterade ofta i att 

socialarbetare upplevde en låg tillfredsställelse och otrygghet inom arbetet. 

 

1.1. Studiens relevans för socialt arbete 
 

Vår upplevelse av forskningsfältet rörande stress är att det är brett och nyanserat. Däremot 

anser vi att det finns vissa kunskapsluckor som berör specifika yrkesgrupper inom socialt 

arbete. Socialarbetare inom försörjningsstöd- och biståndsenheten lyste med sin frånvaro vid 

sökning av tidigare forskning som behandlar denna yrkeskår i relation till faktorer som 

påverkar stressnivåerna. 

Lazarus och Folkman (1984) nämner hur en person som vistas inom stressfyllda miljöer 

kan komma att skada hälsan om copingstrategier och hantering av dessa stressfyllda 

situationer ej blir uppmärksammade och åtgärdade. Det finns olika copingstrategier för att 

hantera stressfulla situationer, dessa copingstrategier är; problemfokuserad coping, 

emotionsfokuserad coping, omdefinierad coping och undvikande copingstrategier. De olika 

copingstrategiernas fokus är på hur individen hanterar stressfyllda situationer (ibid). Då en 

socialarbetare arbetar gentemot individer som lever i utsatta förhållanden och har sig själv 

som ett verktyg i yrket är det otroligt viktigt att socialarbetaren vet hur hen skall hantera 

stressfyllda situationer. Därför är det bra om socialarbetaren har insikt i hur hen reagerar och 

hur hen hantera situationen med hjälp av copingstrategier 
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(Lazarus & Folkman, 1984). 

Stressfyllda arbetsmiljöer som arbetsmiljöverkets (2018) rapport beskriver samt Astervik 

och Melins (2012) beskrivning av socialarbetares strategier för hantering av dessa miljöer, 

tydliggör hur vissa socialarbetare dagligen exponeras för ohälsosamma och eventuellt 

skadliga effekter av en stressfylld arbetsmiljö. Om åtgärder inte presenteras för att skapa 

tydliga direktiv och målriktningar för framtiden, är det möjligt att samhällsinstanser som 

upprätthålls av socialarbetare kommer att fallera. I många avseenden är socialarbetaren det 

främsta skyddet för vissa samhällsmedborgare. Utan det vitala arbetet som socialarbetaren 

utför kan kritiska situationer komma att uppstå om socialarbetarens arbetsmiljö inte 

förbättras. Förhoppningen är att denna studie och dess resultat ska ge en övergripande bild av 

eventuella riskfaktorer och skyddsfaktorer inom försörjningsstödsenheten och en del av 

biståndsenheten. Vilket kan bistå med en fingervisning för vad som är viktigt för 

socialarbetarens arbetsmiljö i framtiden.   

 

1.2. Syfte och Frågeställning 
 

1.2.1.  Syfte 
 

Syftet med studien är att med stöd utifrån Karasek och Theorells krav- kontroll- och 

stödmodell belysa hur socialarbetare inom en kommun upplever sin sociala och 

organisatoriska arbetsmiljö relaterat till stress. 

 

1.2.2.  Frågeställning 
 

För att undersöka detta formulerades följande fyra frågeställningar: 

 

1. I vilken utsträckning ställs det oförenliga krav på personalen under arbetstid? 

         2. I vilken utsträckning kan personalen kontrollera sina arbetsförhållanden? 

         3. Vilka möjligheter har personalen att få stöd från ledning och kollegor? 

         4. Hur samvarierar krav, kontroll och stödindikatorerna? 
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1.3. Centrala Begrepp 
 

Nedan redovisas de begrepp som är centrala för studien samt förtydligande av vilka 

definitioner som studien utgår från. 

 

1.3.1.  Stress 
 

När en människa blir utsatt för olika belastningar sätts en neurofysiologisk reaktion igång. 

Denna reaktion gör att den fysiska ansträngningen maximeras. Man talar om att detta är en 

“stenåldermansreaktion”, då vi reagerar som djur genom flykt eller kamp. När den 

neurofysiologiska reaktionen sätts igång utsöndras olika hormoner (Agervold, 2001). 

Reaktionen får vi fortfarande i det moderna samhället, fast vi inte utsätts för samma slags 

hotsituationer som tidigare. Detta skapar en stressreaktion i kroppen och om reaktionen sitter 

kvar i kroppen kan det leda till flertalet negativa hälsoeffekter. 

Stressen påverkar även människor psykiskt, oftast mer än fysiskt. Psykisk stress, kan 

handla om konflikter eller problem som inte kan lösas snabbt. Det finns en koppling mellan 

stressande upplevelser och fysiologiska reaktioner och denna koppling kan förklara varför 

psykisk belastning kan leda till fysiska sjukdomar. Via kopplingen får man en bättre 

förståelse för att den psykosociala arbetsmiljön kan leda till sjukdomar (Agervold, 2001). 

Stress kan därmed uppkomma på två olika sätt: antingen genom belastande situationer eller 

genom en reaktion på en belastning (ibid). 

 

1.3.2. Arbetsmiljö 
 

Arbetsmiljö är ett brett begrepp som dels definierar de fysiska förhållandena på en arbetsplats 

som exempelvis ljudnivå, ventilation och ljussättning och dels relationer och interaktioner 

mellan människor på en arbetsplats som exempelvis möten mellan ledning och arbetstagare. 

Det senare definieras som det psykosociala arbetsmiljöområdet (Zanderin, 2005). Inför denna 
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uppsats kommer det psykosociala arbetsområdet att vara av störst relevans då studien främst 

fokuserar på arbetstagarens relation till arbetsgivaren, kollegiala relationer och den enskilde 

socialarbetarens upplevelser av myndighetsförfarandet. 

 

1.3.3. Socialarbetare 
 

En socialarbetare är oftast utbildad till socionom och kan arbeta inom flera olika områden 

inom socialtjänsten (Nationalencyklopedin). Socialarbetare kan även benämnas som 

socialsekreterare beroende på anställningsform. När socialarbetare benämns i denna uppsats 

syftar vi till de individer som verkar inom försörjningsstöd och biståndshandläggning och har 

en kontakt med brukare och klienter. 

 

1.3.4. Klient 
 

Begreppet klient innefattar en individ som med delvis egen medverkan får stöd eller insats 

vid regelbundna återkommande möten med anställd personal på socialtjänsten 

(Socialstyrelsen). 
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2. Forskningsbakgrund 
 

I detta kapitel redovisas tidigare forskningen som är av både nationell och internationell natur 

och består av referentgranskade vetenskapliga forskningsartiklar. 

2.1 Forskning i Sverige och Norden 
 

Det har framkommit i olika studier som gjorts i Sverige och Norden att socialsekreterarna har 

hög arbetsbelastning och högre krav vilket leder till att många socialsekreterare blir 

stressade. Pia Tham (2017) gjorde en studie 2003 om varför socialsekreterarna lämnar sitt 

arbete. År 2014 gjorde Tham en uppföljning för att undersöka om arbetsförhållanden ändrats 

och om socialsekreterarna väljer att lämna sitt arbete. Tham (2017) beskriver i sin 

uppföljning att socialsekreterarnas arbetsvillkor har blivit sämre. Det har visat sig att 

arbetskraven är höga, rollkonflikter finns i större omfattning och socialsekreterare har mindre 

möjlighet att påverka viktiga beslut. Utifrån dessa försämringar väljer många 

socialsekreterare att lämna sin arbetsplats och gå vidare till en annan arbetsplats. 

Vidare skriver Tham (2017) att det har blivit ett större fokus på utredning (dokumentation) 

istället för kontakten med klienten med stöd och råd, detta leder till att arbetsuppgifterna har 

blivit mer begränsade och arbetsbelastningen hög. Socialsekreterarna arbetar mycket övertid 

för att hinna med sina arbetsuppgifter, detta på grund av att det ofta sker nödsituationer på 

arbetet som gör att arbetsplanen måste ändras. Det Tham (2017) även kunde utläsa i sin 

uppföljning var att socialsekreterarna vet vad som krävs av dem, det har blivit tydliga mål 

och direktiv, vilket är positivt. 

I en tvärsnittsstudie gjord av Blomberg, Kallio, Kroll och Saarinen (2015) i norden framgår 

det att arbetsbelastning och rollkonflikter är indikatorer på att stressnivåerna ökar för 

socialsekreterare. I och med att stressnivån ökar bidrar det till att socialsekreteraren får en 

sämre attityd gentemot sina klienter. Vidare beskrivs det att personalen som har mindre 

arbetserfarenhet och de som har mer arbetserfarenhet har en rollkonflikt gentemot varandra. 
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Jämfört med arbetsbelastningen där det inte finns några skillnader beroende på vilken 

erfarenhet eller roll personalen har inom arbetet. Alla har hög arbetsbelastning (Blomberg et 

al., 2015). Även om undersökningen har gjorts i norden där socialtjänsten ser olika ut, 

återfinner man likheter mellan socialtjänsterna i de nordiska länderna. Arbetsbelastning och 

rollkonflikter är höga och socialsekreterarnas stressnivå ökar och attityderna gentemot 

klienter blir sämre (ibid). 

 

2.2. Internationell forskning 
 

Studier från internationella forskningssäten har presenterat tillvägagångssätt och hantering 

för att reducera stress och risken för utbrändhet. Collins (2008) nämner hur resiliens hos den 

enskilda socialarbetaren ofta är en faktor som överses, vid undersökning av socialarbetares 

arbetsmiljö och stressexponering. Stressfyllda situationer uppstod exempelvis vid 

personalbrist, bristande resurser och ledningsstöd. Vid dessa situationer fann studien att 

genom positiva värderingar mot yrkesrollen och målrationalitet inom arbetsuppgifterna 

kunde resiliens och motstånd etableras mot stressfyllda situationer (ibid). 

Däremot belyser Collins (2008) att strukturella, organisatoriska och individuella faktorer är 

fundamentala vid förståelse och undersökning av stress hos socialarbetare. Men att skapa 

resiliens mot arbetsrelaterad stress är en viktig faktor för att tillgodose socialarbetarens 

välmående (ibid) 

Forskning utförd av Chiller och Crisp (2012a) indikerade att god tillsyn från en 
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professionell ledning är extremt viktig för välbefinnande på arbetsplatsen. Ledningens 

uppsyn bidrar även till att den professionella socialarbetaren väljer att fortsätta inom dennes 

profession trots stressfyllda arbetsuppgifter och höga krav. Studien visade även resultat i att 

en alltför byråkratisk och ostöttande ledning, leder till att socialarbetarna upplevde sig osedda 

och ohörda gällande utmaningar och psykodynamiska påfrestningar. Forskningsstudien 

menade att mentorskap och en arbetsmiljö som stöttar socialarbetarna, som själva skall finnas 

för allmänheten, var extremt viktigt för att bibehålla en positiv professionell självbild (ibid). 

Senare forskning utförd av Chiller och Crisp (2012b) belyser varför vissa socialarbetare 

stannar kvar på arbetsplatsen. Denna forskningsstudie visade genom kvalitativa intervjuer att 

socialarbetare som känner sig trygga i sin professionella roll och utövar professionen med 

perspektiv och medvetenhet till sin yrkestitel och arbetssituation, hade större chans att 

motverka stress och utbrändhet. Mer ingående visade studien av att de professionella 

socialarbetarna som besitter dessa egenskaper också balanserade realism och idealism under 

arbetets gång. Genom att inte låta idealistiska förväntningar om det sociala arbetet ta över 

arbetets syfte, kunde socialarbetarna motverka stress och utbrändhet (Chiller och Crisp, 

2012b). Vidare visade studien även att en enskild professionell och dennes idealistiska mål 

om att förändra världen kan leda till hög stress och utbrändhet. Respondenterna i studien 

belyser hur fokus på en mindre skala och ett realistiskt perspektiv på det sociala arbetet 

bidrog till minimerad känsla av stress och utbrändhet. Genom att se varje enskilt ärende som 

en förändring för det bättre och att inte sätta för höga krav på titeln som socialarbetare, 

menade respondenterna i studien att professionen förblev kopplad till arbetsplatsen och inte 

till socialarbetarnas privata hem och liv (ibid). 

 

2.3. Sammanfattning tidigare forskning 
 

Den forskningen som Tham (2017) presenterar konstaterar att socialtjänsten är en arbetsplats 

där många upplever att stressnivån är hög och att arbetsmiljön är ohälsosam. Socialarbetare 

upplever att det blir en stressfylld arbetsplats när det är brist på stöd och resurser i 

kombination med hög arbetsbelastning och krav. Chiller och Crisp (2012a) hänvisar att 
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denna ohälsosamma arbetsmiljö kan komma att förbättras med insyn och stöttning från 

arbetsplatsens ledning.  

  Forskning som nyttjats för denna studie är av både kvantitativ och kvalitativ metod. Detta 

har erbjudit ett bredare spektrum av kunskap, då flera dimensioner och aspekter av det 

sociala arbetet har blivit belyst. Däremot kvarstår upplevelsen av det kunskapshål beträffande 

arbetsmiljö inom socialtjänstens försörjningsstöds- och biståndsenhet. Förhoppningen är att 

denna studie skall erbjuda en insikt i de nämnda enheters situation rörande arbetsmiljö, krav, 

kontroll och stöd.  

 

3. Teoretisk tolkningsram 
 

I detta kapitel beskrivs två olika teorier som är centrala för studien. Organisationsteori anses vara 

mycket relevant för studiens syfte i egenskap av att förstå myndigheten som den enskilde 

socialarbetaren inom försörjningsstöd och bistånd verkar i. Krav- kontroll- och stödmodellen 

presenteras i detta kapitel då studiens syfte och frågeställning baseras på Karasek och 

Theorells studier och modell rörande stress.   

 

3.1.  Organisationsteori 
 

Den offentliga sektorn styrs av vilken politik som har påverkan på samhället. Vidare innebär 

det att teorier om beslutbeteende inom de formella organisationer kan komma att ändras efter 

vilken politik som förs. Formella organisationer är bland annat myndigheter, kommunal 

förvaltning och förvaltningsorgan. Dessa formella organisationer skiljer sig ifrån varandra, 

men har delade mål. Formella organisationer är till för att tillvarata speciella intressen och 

uppgifter (Christensen, 2005). Organisationsteorin är en medelväg mellan den legalistiska 

traditionen och det formella regelverket (Christensen, 2005). 

Den offentliga sektorn och förvaltningen grundar sig i en byråkratisk teori. I den 

byråkratisk teorin utgår man från de regler, riktlinjer, förordningar och lagtexter som berörd 
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myndighet är skyldig att följa (Börnfelt, 2018). Börnfelt (2018) beskriver vidare att inom 

byråkratin tillämpas det auktoritet och ärenden handläggs opersonligt och sakligt, samt all 

handläggning sker utifrån förutbestämda regler. I en byråkratisk teori är 

likabehandlingsprincipen aktuell, då handläggarna och personalen behandlar alla individer 

som kommer i kontakt med myndigheten likvärdigt. Anledningen till att den byråkratiska 

teorin har använts inom förvaltningar är för att det fungerar som en snabb maskin där 

precision är hög och friktionen låg (ibid). En socialarbetare kan inte utföra sitt arbete om de 

inte tillhör någon organisation då de är en organisationsberoende profession (Ponnert & 

Svensson, 2019). 

I dagens samhälle och för cirka 20 år sen tillbaka har det blivit allt mer vanligt att 

förvaltningar och offentlig sektorn använder sig av New public management (NPM). NPM 

har tidigare nyttjats inom privat företagsamhet, vilket därmed ger en vägledning för offentlig 

sektor. Ett argument för att använda NPM är att sänka kostnaderna och att öka effektiviteten 

och kvaliteten. Vidare skall medborgarna i landet kunna välja vilken organisation de vill ha 

hjälp från, privata eller kommunala leverantörer (Börnfelt, 2018). I en artikel av Welander, 

Astvik och Hellgren (2017) beskrivs det att när NPM har använts som styrning inom den 

offentliga sektorn har marknadsorientering ökat och fokuset och trycket har lagts på 

prestationer och resultat. Vilket i sin tur leder till att självständigheten minskat hos 

professionerna och ett större tryck på cheferna. 

 

3.2. Krav- kontroll- och stödmodellen 
 

Eklöf (2017) benämner hur stress, hälsa och psykiska krav definierats genom professorduon 

Karasek och Theorells studier där mängd och hastighet av arbetskraven, kan skapa 

motsägelsefulla arbetskrav för den professionella. Arbetsrelaterade krav och stress inom 

professionalism menar Eklöf (2017) kan komma från både överordnade chefer och 

arbetsgivaren. De arbetsrelaterade kraven kan även uppstå ifrån lagrum, normer inom 

arbetsgruppen och myndighetsförordningar. När krav blir motsägelsefulla kan det enligt 

Eklöf (2017) bero på att den professionellas personliga värderingar och prestationsmål 

kolliderar med de krav som ställs av uppdragsgivare och samhälle. Kombinationen av 
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arbetsprestation och personliga målsättningar kan skapa en rollkonflikt hos socialarbetaren 

som ökar risken för stress (Eklöf, 2017). 

Då socialarbetaren utsätts för kombinationen av personliga och arbetsrelaterade krav 

uppstår även ett stadie utan kontroll över arbetssituationen som individen verkar inom. Detta 

är basprincipen för Karasek och Theorells teori som konkretiserar hur spänningar och stress 

påverkar den enskilde professionella (Eklöf, 2017). Eklöf (2017) förklarar vidare att denna 

kontrollbrist riskerar att aktivera stressmekanismer i kroppen på grund av den spända och 

osäkra natur som arbetet har. Fortskrider kontrollbristen under längre tid riskerar individen 

att hamna i ett passiviserat tillstånd som också är stressframkallande. Både den fysiska och 

psykiska hälsan hos socialarbetaren kan komma att ta skada av motsägelsefulla krav och 

bristen av kontroll över arbetets mängd och tempo (Eklöf, 2017). 

Enligt Karasek och Theorell (1990) riskerar individer som arbetar med uppgifter som inte 

erbjuder en utmaning för socialarbetare att begränsa sin personliga möjlighet att utvecklas 

inom sin profession. Detta scenario skapar ett arbete utan motivation där individen kan 

komma att uppleva sin yrkesroll som passiv, automatiserad och föga eller inte alls 

utvecklande, vilket kan bli grunden för stress och missnöjdsamhet. Karasek och Theorell 

(1990) benämner å andra sidan hur känslan av att åstadkomma och uppnå ett mål med en 

formell arbetsuppgift kan bidra till att stress reduceras och socialarbetaren finner mening i sin 

yrkesroll. Även informella ritualer på arbetsplatsen såsom kaffe och rökpauser kan verka som 

spänningslösande mekanismer vilka reducerar den arbetsrelaterade stressen. Karasek och 

Theorell (1990) menar vidare att det sociala stödet som uppstår på arbetsplatsen genom 

interaktioner från ledning och arbetskamrater, reducerar stressnivåer dramatiskt. Denna 

stressreducering som uppstår genom socialt stöd är densamma mellan män och kvinnor och 

påvisar vikten av kontinuerlig kontakt och stöttning från arbetsplatsens ledning. 

Krav- kontroll- och stödmodellen utgår från relationen mellan psykiska krav och 

möjligheter till beslutsutrymme/kontroll och stöd i olika nivåer. Beroende på hur dessa 

kombineras, kan det antingen leda till hälsofrämjande eller hälsofara (Eklöf, 2017). Nedan 

redogörs för de olika situationerna och nivåerna som ingår i modellen, se även figur 1.1. 
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3.2.1. Krav 
 

Som tidigare benämnts, används ofta en definition av psykiska krav från Karasek och 

Theorell (1990). Om individen har en större mängd arbetsuppgifter gentemot tillräcklig 

arbetstid samt höga krav att arbeta i högt tempo innebär det att de psykiska kraven är höga. 

Om kraven är höga från flera håll och kombineras med en hög svårighetsgrad, blir kraven 

därmed ännu högre för individen att hantera (Eklöf, 2017). Vidare beskriver Theorell (2012) 

att när individen har höga krav på sig, uppstår eventuellt möjligheten att själv bestämma hur 

den ska hantera och klara av kraven. Detta kan komma att utveckla individen till att utveckla 

kunskap som kan öka känslan av kontroll. 

Eklöf (2017) beskriver att det finns olika sorters krav. Kvantitativa psykiska krav, innebär 

att arbetsmängden och arbetstiden är pressad, här har den enskilde mycket att göra och 

hoppar över raster och fritid för att hinna med arbetsmängden. Med Kognitiva krav (cognitive 

demands) menar Eklöf (2017) att det handlar om krav på individens tankeförmåga, 

exempelvis att vara uppmärksam på signaler från omgivningen och fatta beslut under 

osäkerhet. Är det mycket information som individen får och den är oklar eller komplicerad 

blir kraven större. Emotionella krav (emotional demands), kan beskrivas på två olika sätt. 

Antingen är det i ett serviceyrke där personalen har krav på sig att var glada, positiva och 

utåtriktade. Medan inom andra yrken till exempel socialtjänsten får inte personalen visa 

känslor som den egentligen har. Dessa två sätt leder till att personalen har emotionella krav 

på sig (Eklöf, 2017). Eklöf (2017) beskriver att om kraven är orealistiska kan det resultera i 

att det blir rollkonflikter, kognitiva och emotionella krav ökar och att det blir en risk för etisk 

stress. 
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3.2.2. Beslutsutrymme/kontroll 
 

Theorell (2012) menar på att man kan ta kommando över de flesta vardagssituationer och 

situationer som är oväntade om man har kontroll över sitt liv. När man riskerar att förlora 

kontroll över olika situationer och kämpar för att behålla den, kan det leda till en 

stressreaktion. Kontrollmöjligheterna anses vara som en resurs och skall underlätta för 

individen att hantera arbetskrav. Genom goda kontrollmöjligheter ges en förutsättning för att 

personen skall utvecklas i arbetet (Eklöf, 2017). Eklöf (2017) skriver att 

egenkontroll/beslutsutrymme (autonomy/decision authority) är för att individen själv skall 

kunna påverka hur och när som arbetet skall utföras. Har man större kontrollmöjligheter, har 

det visat sig i forskning att arbetstillfredsställelsen blir bättre, man har ett större engagemang 

i sitt arbete och utbrändhet minskar. 

Theorell (2012) beskriver att mellan individen och hens sätt att vara finns det hela tiden ett 

samspel. Hur man som person utövar kontroll i olika situationer menar Theorell (2012) har 

att göra med coping. 

 

3.2.3. Stöd 
 

Från början fanns inte stödaspekten med i krav- kontroll- och stödmodellen. Modellen 

utvidgades genom Theorells perspektiv på stöd och reviderade således Karaseks befintliga 

modell. Genom att observera stödet som individen får från chefer och arbetskollegor menar 

Theorell (2012) att modellen blir ännu bättre. Vidare beskriver Theorell (2012) genom att 

individen får stöd, kan det vara till hjälp både känslomässigt och praktiskt. Att individen har 

stöd har stor betydelse för hälsa, både i arbetet och privat, detta kan skydda mot effekter av 

stressorer (Theorell, 2012). Eklöf (2017) menar på att socialt stöd har två olika betydelser. 

Den första betydelsen menar att socialt stöd kan hjälpa individen till att bemästra de krav 

som sätts i arbetet. Har individen bra stöd blir upplevelsen av arbetsbelastningen lägre.  
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Den andra betydelsen är att om det sociala stödet brister kan det medföra att psykiska krav 

ökar och det blir en källa till stress om stödet inte fungerar. Speciellt vid situationer där yrket 

kräver fungerande relationer för att kunna utföra ett bra arbete (Eklöf, 2017). 

 

 

 

Krav-kontroll och stödmodellen är uppdelad i fyra extremsituationer under titlarna avspänd, 

aktiv, passiv och spänd. Avspänd representerar den del av modellen som syftar till att 

individen inte är utsatt för höga krav och handlingsutrymmet är stort (Theorell, 2012). 

Den situation som är av passiva jobb symboliseras av att kraven fortfarande är relativt låga, 

men individens handlingsutrymme är desto mer begränsat. 

Det är vid den spända situationen på modellen som individen upplever höga krav och lite 

handlingsutrymme. Beträffande den spända situationen har forskning presenterat att det är i 
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denna situation som individen löper ökad risk för att drabbas av sjukdom (Theorell, 2012). 

Kollegialtstöd, ledningsstöd och privatstöd i både praktiska och känslomässiga aspekter har 

visats vara en effektiv kontring mot insjuknanden vid de spända situationerna. Om aspekten 

av stöttning appliceras på den teoretiska modellen så uppstår ett idealt läge där individen inte 

riskerar att insjukna. Om praktiskt och emotionellt stöd är frånvarande så finns risken att 

individen utsätts för så kallad iso spänning där skadliga effekter av stressorer kommer 

påverka den enskilda individen negativt (Theorell, 2012). 

Karasek och Theorell (1990) presenterade ”active learning hypotesen” som innebär att 

individen skall jobba efter höga krav och stora kontrollmöjligheter. Active learning 

hypotesen uppfylls då individens måluppfyllelse och erfarenheter skapar ett positivt 

inlärande som, enligt Karasek och Theorell, skall leda till avspänning och minimerad risk för 

sjukdom. Senare forskningsresultat har däremot presenterat en annan bild av Active learning 

hypotesen som menar att relativt låga krav och stora kontrollmöjligheter leder till avspänning 

(Eklöf, 2017). 

 

3.2.4. Kritik mot krav- kontroll- och stödmodellen 
 

Författarkvintetten Rodríguez, Bravo, Peiró och Schaufeli (2001) uttrycker kritik mot 

Karaseks jobb, krav och kontrollmodell (JDC modell) där det framgår att modellen är för 

simpel och inte belyser ett tillräckligt brett perspektiv gällande arbetsmiljön för den enskilde 

arbetaren. Vidare belyser däremot Rodríguez et al., (2001) att inkluderingen av socialt stöd 

från Theorell till Karaseks befintliga modell delvis breddar spektrumet beträffande 

arbetsmiljö och psykosocialt mående. 

Trots expanderingen av krav- kontroll- och stödmodellen genom inkluderingen av socialt 

stöd som spektrum så återfinns en viss kritik enligt Verhoeven, Maes, Kraaij och Joekes 

(2003). Verhoeven et al., (2003) anser att modellen fortfarande är för simpel för att beskriva 

arbetsförhållanden. Verhoeven et al., (2003) menar även att krav-kontroll- och stödmodellen 

dels erbjuder ett för eurocentriskt perspektiv på arbetsmiljö, vilket innebär att 
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olika karaktärer av arbete inte nödvändigtvis kommer att vara applicerbart. Detta då 

västerländska respondentgrupper inte kan anses vara generaliserbara ur ett globalt perspektiv. 

 

3.2.5. Motivering att nyttja krav- kontroll- och stödmodellen 
 

Det är nödvändig att belysa kritiken av krav- kontroll- och stödmodellens simpliciter och 

bristfälliga mångsidighet gällande undersökning av arbetsförhållanden. Trots denna kritik är 

det ej ett hinder för att genomföra en studie efter krav- kontroll- och stödmodellen. Detta då 

examensarbetets huvudsakliga syfte och frågeställning skall undersöka hur socialarbetare 

inom en kommun upplever sin arbetsmiljö. Vid denna undersökning har beslutet tagits att ett 

bredare spektrum beträffande arbetsmiljö inte varit nödvändigt då krav- kontroll- och 

stödmodellen uppfyller det som examensarbetet syftar till att undersöka. 

Beträffande kritiken som menar att krav- kontroll- och stödmodellen följer västerländsk 

standard och inte lämpar sig vid undersökning ur ett globalt perspektiv så är även detta viktig 

kritik. Men då denna studie utförts i Sverige och undersökt en kommun i de centrala delarna 

av landet upplevs inte kritiken som relevant för denna studie. Denna aktuella studie är inte 

avsedd att vara replikerbar i en global skala, vilket vidare motiverar varför denna kritik inte 

kommer påverka nämnvärt. Vad som kan argumenteras för är att om studien skulle haft som 

avsikt att försöka täcka flera länders olika sociala myndigheter och deras arbetsförhållanden 

så skulle krav- kontroll- och stödmodellen ifrågasättas som lämplig modell.  
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4. Metod 
 

I detta kapitel redovisas och diskuteras undersökningens val av metod och genomförandet. 

 

4.1.  Forskningsdesign och undersökningsmetod 
 

För att kunna undersöka försörjningsstöds- och biståndsenhetens arbetsmiljö utifrån Karasek 

och Theorells stödmodell utgår studien från en kvantitativ metod. Bryman (2011) beskriver 

att det finns fyra olika intresseområden inom en kvantitativ studie; mätning, kausalitet, 

generalisering och replikation. Då undersökningens intresse är att mäta och undersöka hur 

arbetsmiljön är på respektive enhet, anses kvantitativ metod vara den bäst lämpade metoden 

utifrån studiens syfte. Undersökningen genomfördes genom en tvärsnittsdesign i form av 

enkäter. Anledningen till varför studien använde sig av tvärsnittsdesign var för att 

datainsamlingen kommer från mer än ett fall och under en viss tidpunkt där undersökningen 

bygger på att hitta en relation mellan flertalet variabler. Detta har bidragit till att ett 

sambandsmönster kunnat utläsas (Bryman, 2011). Bryman beskriver att enkäter är ett snabbt 

och effektivt sätt att erhålla svar från respondenterna samt att enkäterna lätt kan anpassas 

utifrån när respondenterna har tid att svara. Enkäten (se bilaga 2) utformades med hjälp av ett 

validerat instrument som heter Qps-Nordic (Arbetslivsinstitutet, 2000). Enkätformuläret 

anpassades utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

 

4.2.  Population och urval 
 

När forskare väljer sitt urval innebär det att ta beslut om vad och vilka faktorer som fokuset 

skall vara på under undersökningen (Denscombe, 2018). Undersökningen har gjorts i en 

mellanstor kommun i Mellansverige, där enkäten delades ut till två olika enheter som arbetar 

med socialt arbete på olika sätt inom kommunen. Dessa enheter bedrivs likvärt, enheterna har 

enhetschefer, 1:e socialsekreterare/biståndshandläggare och handläggare. Båda enheterna 

beviljar eller avslår ansökningar utifrån socialtjänstlagen (SoL). Sammanlagt delades 68 
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enkäter ut, varav 20 av dessa enkäter var bortfall. Av de 48 enkäter som blev besvarade var 

det 35 stycken från försörjningsstödsenheten och 13 stycken från biståndsenheten. Anledning 

till bortfallet var att personal var sjuka och/eller hade annan frånvaro från arbetsplatsen samt 

att ett helt team på biståndsenheten inte hade möjlighet till att besvara enkäten. 

Biståndsenheten består av två team, det ena teamet arbetar mot äldre utifrån SoL och den 

andra inom Lagen om särskilt stöd (LSS). Då endast personal som verkar och handlägger 

utifrån SoL mot äldre hade tid att besvara enkäten trots att enkäten lämnades kvar på 

arbetsplatsen, leder det till att respondenterna inom LSS räknas med i bortfallet. 

Trost och Hultåker (2016) beskriver att när man gör en totalundersökning finns det inget 

urval, utan man kollar på hela populationen inom ett visst område. När enkäten delades ut på 

båda enheterna fick alla som närvarade på mötet besvara enkäten. Det ska tilläggas att 

enkäter lämnades kvar på respektive enhet för att svarsresponsen skulle öka. Eftersom 

enkäten besvarades av alla på enheterna som var närvarande på mötet och de som var 

frånvarande fick svara senare, leder det till en totalundersökning. 

Dock har en avgränsning gjorts eftersom studien syftar till hur socialarbetarna som har en 

fast anställning inom kommunen uppfattar sin arbetsmiljö. Administratörer och konsulter har 

exkluderats då administratörer inte arbetar med socialt arbete samt att konsulter inte är fast 

anställda på kommunen och troligtvis inte påverkas på samma sätt av hur arbetsmiljön är på 

arbetsplatsen, som en fast anställd gör. 

 

4.3.  Tillvägagångssätt 
 

Sammanlagt delades 68 enkäter ut varav 48 (N=48) besvarades. Detta motsvarar en 

svarsfrekvens på 70,5 %. 

Den initiala kontakten med ansvariga enhetschefer för försörjningsstöds- och 

biståndsenheten skedde via e-mail för att säkerställa att en enkätundersökning var möjlig att 

genomföra. Kontakten med försörjningsstödsenheten var redan innan studiens start etablerad, 

medan kontakten med biståndsenheten etablerades under studiens gång. Initialt var idén att 
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två försörjningsstödsenheter skulle medverka i studien. Men då en enhet föll bort togs 

beslutet att undersöka en biståndsenhet istället. 

Beträffande utdelning och insamling av enkäter skedde det först då enhetscheferna tackat 

ja till att medverka i studien. Utdelning och insamling tog plats på respektive enhet och 

skedde i samband med morgonmöte och ärendedragning. En kortare presentation hölls 

framför respondentgrupperna med allmän information om hur enkäten besvaras, samt 

studiens syfte förklarades. Svarsfrekvensen var av mycket hög kvalité på grund av att 

enkäterna blev besvarade och insamlade inom loppet av en halvtimme. Att fysiskt dela ut 

enkäterna möjliggjorde även att frågor gällande enkäten kunde besvaras direkt på plats. 

Ett tiotal enkäter lämnades kvar på både försörjningsstödsenheten samt biståndsenheten för 

att möjliggöra att frånvarande socialarbetare skall kunna svara. Dessa enkäter blev sedermera 

insamlade efter överenskommet datum. 

 

4.4.  Operationalisering 
 

Johannsen och Tufte (2003) nämner hur forskningsfrågor som ställs inom en vetenskaplig 

studie måste vara forskningsbara. Att studien är forskningsbar kan säkerställas genom att 

definiera vilken data som är av intresse och därför skall samlas in till studien. Det fenomen 

eller begrepp som skall undersökas måste dekomponeras och avgränsas från det generella till 

det konkreta. Denna procedur kallas för operationalisering. Utgångspunkten för 

operationalisering kan vara baserad på teorier eller begrepp beroende på vilken utgångspunkt 

som studien har (Johannsen & Tufte, 2003). Bryman (2011) beskriver operationalisering kort 

och koncist som ett tillvägagångssätt som används vid mätningen av ett begrepp. 

Det validerade mätinstrumentet QPS nordic som nämnts i avsnitt 4.1 utgör basen för den 

utformade enkäten som respondenterna tagit del av. Enkäten är uppdelad i elva avsnitt, dessa 

elva avsnitt syftar till att undersöka olika indikatorer som skall mätas efter Karasek och 

Theorells krav- kontroll- och stödmodell. Försättsbladet i enkäten inkluderade som tidigare 

nämnt ett informationsblad som gav en förtydligande förklaring till hur enkätens frågor 

skulle besvaras samt forskningsstudiens syfte. Detta informationsblad lästes upp muntligt vid 

utdelning av enkäten, men inkluderades även i enkäten som delades ut till respondenterna. 
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Detta som ett komplement till den muntliga presentationen av enkäten för att ge 

respondenterna en möjlighet att påminna sig själva vid besvarande av enkäten. Samtliga 

avsnitt i enkäten åsyftade att finna en korrelation mellan respondenternas upplevelser av 

arbetsplatsen i relation med Karasek och Theorells krav- kontroll- och stödmodell. 

Det första avsnittet bestod av nio demografiska frågor som benämndes under titeln 

personuppgifter. Detta demografiska avsnitt berörde respondenternas ålder, kön, utbildning, 

arbetsplatsbefattning, hur länge respondenten arbetat på arbetsplatsen, vilken 

avdelning/sektion respondenten verkar inom, hur länge respondent haft den befattning hen 

har, fast eller tillfällig anställning, arbetsledande ställning, samt hur många timmar i veckan 

respondenten arbetar. Dessa demografiska variabler inkluderades för att undersöka om 

socialarbetarens upplevelse av arbetsplatsen varierade/differentierade beroende på dessa 

demografiska variabler. 

Resterande tio avsnitt i enkäten innehåller 66 frågor som följer undersökningstekniken från 

likertskala. Likertskalan är grundläggande ett flerindikationsmått som har för avsikt att mäta 

intensiteten i upplevelser eller känslor (Bryman, 2011). Då Qps-nordic nyttjar likertskalor 

föll det sig naturligt att även denna forskningsstudie utformades efter likertskalor. 

Anledningen till att denna studie nyttjat en enkät baserad på likertskalor är då studiens syfte 

och frågeställning, krävde att respondenter tog aktiv ställning till det aktuella området och 

temat för att bidra till ett svarsresultat var tillfredsställande. Avsnitten i enkäterna innehöll 

fem olika svarsalternativ som var på en skala från mycket sällan eller aldrig till mycket ofta 

eller alltid. Svarsalternativen vid avsnitt 10 som berör organisationskultur skilde sig dessa 

fem skalor då svarsalternativen var från mycket lite eller inte alls till väldigt mycket. 
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4.5.  Databearbetning och analys 
 

Enkäterna utformades i ett dokument på “Google drive”, där utvalda frågor från Qps-Nordic 

kopierades in i dokumentet. Svaren kodades sedan om, vilket gjorde det enkelt att föra in 

respondenternas svar i statistikprogrammet SPSS. 

Första steget i analysen var att studera varje variabel enskilt för att få en besvarande 

statistik. Beträffande frågan om yrkestitel har de som inte har en utbildningen inom socialt 

arbete och därmed inte är socialsekreterare och biståndshandläggare lagts samman i en 

variabel som kallas “övrigt”. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) beskriver att i en 

univariat analys söker forskaren information om variablernas fördelning, centraltendens och 

spridning. Genom en univariat analys framkommer en övergripande framställning hur 

respondenterna svarat på enkäten. Djurfeldt et al. (2018) förklarar att vid en bivariat analys 

undersöks sambandet eller korrelationen mellan två variabler. I detta examensarbete 

nyttjades bivariat analys för att studera om det fanns intressanta och signifikanta samband 

mellan utvalda variabler. 

De sambandsmått som använts för att hitta signifikanta samband var Pearson. Anledningen 

till att studien använde sig av Pearson var för att studien har kvot- och intervallvariabler 

(Bryman, 2011). För att mäta den interna reliabiliteten användes Cronbachs alfa. Cronbachs 

alfa beräknar genomsnittet av tänkbara reliabilitetskoefficienten, det vill säga att två grupper 

jämförs med varandra (Bryman, 2011). Detta gjordes för att besvara frågeställningarna som 

studien utgår från. Genom att göra en Cronbachs alfa kunde man utläsa om det fanns en 

korrelation mellan de olika variablerna. För att öka Cronbachs alfa krävdes det att vid vissa 

avsnitt exkludera variabler (iteam trial removal) för att få högre replikerbarhet på studien. 

De avsnitten som enkäterna bestod av blev kategoriserade och analyserade efter studiens 

tre frågeställningar som baseras på krav- kontroll- och stödmodellen. Totalt undersöktes sju 

avsnitt vid dataanalysen för att besvara studiens frågeställningar.  

Dessa sju avsnitt representerade vid undersökningen krav, kontroll och stöd. Av dessa sju 

avsnitt representerar arbetskrav och rollförväntningar för frågeställningen om krav. För 
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frågeställningen avseende kontroll är det kontroll i arbetet och förutsägbarhet. När det gäller 

frågeställningen om stöd blev det tre olika avsnitt, ledarskap, social interaktion och 

organisation.  

För denna studie avser 1.00 det svarsalternativet mycket sällan eller aldrig och 5.00 avser 

svarsalternativet mycket ofta eller alltid. Tre resterande svarsalternativ finns mellan dessa 

extremer på likertskalan vilket är ganska sällan, ibland och ganska ofta. I första avsnittet 

som tidigare nämnts får respondenten svara på bakgrundsfrågor 

 

4.6.  Reliabilitet och Validitet 
 

Vetenskapliga studier som genomförs kräver validitet och reliabilitet för att studien inte skall 

brista i trovärdighet (Eliasson, 2013). Nedan beskrivs och diskuteras reliabilitet och validitet 

utifrån undersökningen. 

 

4.6.1. Reliabilitet 
 

Förhoppningen var att respondenterna skall finna studien i deras intresse, då det eventuellt 

föreligger en risk att respondenterna arbetar och befinner sig i situationer där de känner att de 

inte har tillräckligt med kontroll, stöd och krav för att kunna utföra deras arbete. Därav 

uppstod hypotesen att svarsresultaten från enkätundersökningarna kommer att vara pålitliga 

och ärligt besvarade. Då respondenternas eventuella missförhållande undersökts i denna 

studie. Reliabiliteten fastställs i huruvida replikerbar studien är. Om resultatet av studien går 

att upprepa av fler än en forskningsgrupp, har studien större reliabilitet. För att det skall 

finnas möjlighet för replikation har tillvägagångssättet för studien noga förklarats steg för 

steg i metoddelen. Om en kvantitativ forskningsstudie skall erhålla god reliabilitet krävs det 

att mätningar genomförs på samma sätt oberoende var och när undersökningen genomförts 

(Eliasson, 2013). Bryman (2011) beskriver att det är viktigt att det som kommit fram i 

undersökningen är stabilt och att undersökningen skulle kunna göras strax efter att 

undersökningen är slutförd. Resultatet skall inte skiljas mycket mellan dessa undersökningar. 

Om reliabiliteten är av god natur, är förutsättningar bättre för att forskningsstudien kommer 
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ha god validitet. Eftersom det validerade mätinstrumentet Qps Nordic används anses studien 

vara replikerbar och tillförlitlig. Qps nordic har även använt sig av cronbachs alpha vilket 

beräknar reliabiliteten. Detta påvisar att studien är replikerbar. Då examensarbetet berör 

respondenternas arbetsplats föreligger risken att respondenterna kan komma vinkla svaren 

genom att kritisera eller romantisera organisationen utan att svara från sina privata 

upplevelser. 

4.6.2. Validitet 
 

Validiteten i forskningsstudien säkerställer att det som skall undersökas verkligen undersöks. 

För att stärka validiteten i forskningsstudien är det viktigt att frågeställningen speglar det 

syfte som studien har, samt att informationen som inkommer är giltig (Eliasson, 2013). 

Bryman (2011) beskriver att intern validitet handlar om förhållandet mellan två eller fler 

variabler är välgrundade eller ej. Här är det viktigt att utesluta att det är någon annan faktor 

som gör att det blir ett skenbart orsaksförhållande. Vidare förklarar Bryman (2011) att extern 

validitet handlar om huruvida resultat av en studie kan generaliseras på hela populationen och 

inte endast på den population och enhet som undersökningen avser. Då studien har använt sig 

av ett validerat mätinstrument i form av QPS nordic går validiteten att säkerhetsställa. För att 

Qps nordic skulle säkerhetsställa att instrumentet har hög validitet gjordes två 

datainsamlingar i fyra av dem nordiska länderna. Utifrån datainsamlingen bekräftades att 

instrumentet var av god validitet (Arbetslivsinstitutet, 2000). 

 

4.7. Bortfallsanalys 
 

Bryman (2011) beskriver att en begränsning med att lämna ut enkäter är att bortfallet kan 

vara relativt stort. Genom bortfall kan risken för skevhet och fel öka och resultatet blir då 

skevt. Vidare beskriver Bryman (2011) att en bra svarsfrekvens är mellan 70-85%. Därför 

anses undersökningens svarsfrekvens vara bra då studien svarsfrekvens var 70,5 %. 

Svarsfrekvens är hög när man ser till helheten. Dock har det varit flera respondenter som 
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besvarat enkäten på försörjningsstödsenheten jämfört med biståndsenheten, vilket har 

redovisats tidigare i studien. 

 

4.8. Metoddiskussion 
 

Under detta avsnitt kommer för- och nackdelar angående metodvalet för studien att 

diskuteras. 

Det som är kritiskt med nyttjandet av kvantitativ metod under studien snarare än en 

kvalitativ metod är en rad faktorer. Då den kvantitativa metoden nyttjats innebär det 

restriktioner beträffande flexibilitet i undersökning och datainsamling på grund av att 

mängden respondenter är för stor för att kunna handleda vid besvarningen av enkäterna. 

Vidare beskriver Bryman (2011) att restriktioner sker även gällande möjligheten att 

genomföra studien mer djupgående samt att forskaren inte kan vara helt säker på att 

respondenterna förstår eller har det som krävs för att svara på frågorna som ställs. Bryman 

(2011) beskriver också att i en kvantitativ studie vet man inte helt säkert om det finns någon 

bakomliggande faktor som utesluts när variablerna jämförs. 

Valet av kvantitativ metod kan dock motiveras då det undersöker relationen som finns 

mellan begreppen samt att studien har nått ut till alla socialarbetare på enheterna och har då 

bidragit till att studien har fått en helhetsbild över hur enheten ser ut gällande krav, kontroll 

och stöd. Kvantitativ metod ansågs därför vara den metod som var mest lämpad utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Studiens genomförandemetod baserades på en 

enkätundersökning. Enkätundersökningar kan innebära att respondenter inte har möjligheten 

att ställa följdfrågor på enkäten för att förstå frågorna på ett korrekt vis (Bryman, 2011). 
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För att respondenterna skulle förstå studien och dess frågor delades enkäterna ut på plats, 

detta ledde även till en positiv bieffekt av att svarsfrekvensen blev hög. Det skall även 

tilläggas att enkäter lämnades kvar för de respondenter som ej var närvarande då utdelning 

skedde. Detta kan i efterhand ses som en risk då respondenter som redan besvarat 

enkätformuläret har haft möjligheten att upprepade gånger besvara enkätformulär som 

lämnats kvar. Denna risk skulle inneburit att studiens resultat förvrängts. För att minimera 

denna risk fördes det en dialog med berörda enhetschefer beträffande kvarlämnade enkäter. 

Denna dialog möjliggjorde en precision över hur många respondenter som saknades och 

vilka enstaka individer som skulle besvara enkäten. Valet att dela ut enkäter på plats och 

lämna kvar ett antal enkäter vägdes upp med hög svarsrespons. En effektiv och snabb 

svarsrespons var eftertraktad då studien var under ett pressat tidsschema. 

Sist skall det belysas att en pilotstudie inte har gjorts innan enkäterna delades ut till 

respondenterna. Detta då studien har använt sig av ett validerat enkätinstrument och har då 

redan prövats (Bryman, 2011). 

 
4.9. Etik 
 

Under den initiala fasen av denna studie genomfördes en etiskgranskning (se bilaga 1).  

Den forskningsetiska granskningsnämnden på Högskolan Dalarna har framtagit denna 

granskningsblankett för att säkerställa att studien inte överskrider de etiska riktlinjerna. 

Då denna studie inte överskred de etiska riktlinjerna innebar detta att studien ej utgjorde etisk 

problematik och kunde därför utföras som planerat.  

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att det finns fyra huvudkrav inom forskning som 

forskare skall ta hänsyn till. Informationskravet, handlar om att forskaren skall ge 

respondenterna information om vad deras uppgift är och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Man skall även upplysa respondenten om att det frivilligt att medverka och att 

respondenten får avbryta när den vill. Information om undersökningen skall framföras till 

respondenten som kan påverka deras villighet att medverka. Då respondenterna i 

undersökningen svarar på enkäten, framgår studiens syfte och information på framsidan av 
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enkäten (se bilaga 2) samt att respondenterna har fått informationen muntligt framförd 

(Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna har blivit informerad om att studiens resultat 

kommer att presenteras för enheterna muntligt. I Samtyckeskravet framgår det att forskaren 

skall inhämta samtycke från respondenten. Genom muntligt samtycke med respondenterna 

samt besvarande på enkäten manifesterades samtycke till att delta i studien. Det framgår på 

enkäten att respondenten närsomhelst kan avbryta sin medverkan (se bilaga 2) 

(Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet, innebär att alla uppgifter som 

respondenterna lämnat skall förvaras där obehöriga inte kan ta del av informationen, det är 

endast forskaren som skall kunna ta del av den. Vilket innebär att respondenten skall vara 

anonym (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet, innebär att materialet endast används i 

forskningsändamål och får inte utlånas för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. Resultat 
 

Totalt deltog det 48 respondenter i undersökningen. Av dessa 48 respondenter var 87,5 % kvinnor och 

resterande 12,5 % var män. Gällande tidigare utbildning bland de 48 respondenterna hade 85,5 % 

högskoleutbildning och 12,5 % hade inte någon högskoleutbildning. Beträffande yrkestitel var 16,7 % 

ekonomihandläggare och övrigt, 54,2 % var socialsekreterare och 27,1 % var biståndshandläggare. 

 

5.1. Krav 
 

Nedan presenteras resultatet av de indikatorer som berörde frågeställning ett beträffande i 

vilken utsträckning det ställs oförenliga krav på personalen under arbetstid.  

Dessa besvarades efter frågeställning ett om det fanns oförenliga krav på arbetsplatsen. 

Medelvärdet i frågeställning ett tendera att ligga över 3, vilket innebär att respondenterna i 

större utsträckning upplever oförenliga krav på sin arbetsplats. Om respondenternas 

medelvärde låg under 3 innebar detta att de markerat ett svarsalternativ som indikerade att 

oförenliga krav under arbetstid inte upplevdes på arbetsplatsen.  
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I tabellen framgår det att medelvärdet på respektive variabel låg på 3.3 för arbetskrav och 2.9 

för rollförväntningar. Respondenterna hade besvarat variabeln arbetskrav mellan 2.50 och 

4.38 och variabeln rollförväntningar mellan 1.00-5.00. Båda variablerna hade ett cronbachs 

alfa över .70, detta innebar att indikatorerna inom arbetskrav och rollförväntningar har en 

hög korrelation gentemot varandra. Variablerna arbetskrav och rollförväntningar hade en 

positiv korrelation mellan varandra (r,(46)=.61,p<.001). 

 

5.2. Kontroll 
 

Under detta avsnitt presenteras respondenterna svar på indikatorer gentemot frågeställning 

två beträffande i vilken utsträckning som personalen kan kontrollera sina arbetsförhållanden. 

Variablerna som undersöktes i denna frågeställning var kontroll och förutsägbarhet i arbetet. 

I frågeställning två tendera medelvärdet att ligga precis under 3 och närmare 4. Majoriteten 

av de besvarade indikatorerna hänvisar ett resultat efter frågeställning två där respondenterna 

ibland upplever att de kan kontrollera sina arbetsförhållanden.  

 

 

I tabell 2 framkommer det att medelvärdet på respektive variabel låg på 3.8 vid 

förutsägbarhet och 2.9 för kontroll. Respondenterna hade besvarat på frågorna angående 

kontroll i arbetet mellan 1.00-4.20 och förutsägbarhet mellan 1.33- 5.00. Cronbachs alfa för 
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båda variablerna låg över .70, detta innebar att indikatorerna inom kontroll i arbetet och 

förutsägbarhet har en hög korrelation gentemot varandra. Variablerna förutsägbarhet och 

kontroll hade en positiv korrelation mellan varandra (r(46) =.46,p<.001). 

 

5.3. Stöd     
 

Under denna rubrik presenteras respondenternas svar på indikatorer gentemot frågeställning 

tre, rörande vilka möjligheter personalen har att få stöd från ledning och kollegor. 

Medelvärdet ligger i större grad över 3 och tenderar att överskrida 4. Medelvärdet på 

respektive variabel låg på 4.2 för social interaktion, 3.9 organisation och 3.7 för ledarskap. 

 

 

 

I tabell 3 redogörs resultatet på variablerna som respondenterna svarat på frågeställning tre. 

Där det framkommer att variabler organisation, ledarskap och social interaktion har ett starkt 

och signifikant samband mellan varandra.  Detta svarsresultat innefattar att personalen på 

försörjningsstöds- och biståndsenheten har goda möjligheter till att få stöd från ledning och 

kollegor.  
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5.4. Sambandsanalys 
 

Under denna rubrik redovisas resultatet av sambandsanalyser mellan de variablerna från 

enkäten som representerar krav, kontroll och stöd. Genom sambandsanalys mellan 

variablerna kommer det att ge svar på studiens fjärde frågeställning. Denna sambandsanalys 

har som syfte att redovisa resultatet utifrån studiens syfte och därmed erbjuda ett 

helhetsperspektiv över respondenternas arbetsförhållande. 

I tabell fyra redovisas variablerna där det går att utläsa om dessa har ett positivt eller 

negativt samband mellan varandra. Det som går att utläsa från tabellen är att nästan alla 

variabler har olika styrkor beträffande sambandet mellan varandra. Det som framgår är att 

arbetskrav och rollförväntningar har ett negativt signifikant samband med majoriteten av 

variablerna inom kontroll och stöd. Rollförväntningar och kontroll i arbetet har ett samband 

men är inte signifikanta mellan varandra (r(46) =-.56,p<.000). 

Övriga variabler som representerar kontroll och stöd har ett positivt samband mellan 

varandra. Dock har kontroll i arbetet och ledarskap en korrelation men inget signifikant 

samband (r(46) =.25,p<.086). 
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Detta visar att variabelns krav har ett starkt negativt samband med variablernas kontroll och 

stöd. Däremot framkommer det att variablernas kontroll och stöd har ett positivt samband 

gentemot varandra.  
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6. Diskussion 
 

Initialt analyseras studiens första frågeställning beträffande i vilken utsträckning det ställs 

oförenliga krav på respondenterna i avsnitt 7.1. Därefter behandlas respondenternas svar på 

frågeställning två beträffande i vilken utsträckning personalen kan kontroller sina 

arbetsförhållanden i avsnitt 7.2. Avslutningsvis diskuteras studiens tredje frågeställning om 

vilka möjligheter personalen har att få stöd från ledning och kollegor i avsnitt 7.3. 

Avsnitt 7.1 samt 7.2 relateras till tidigare forskning med fokus på krav och kontroll. 

Analysen i avsnitt 7.3 relateras till tidigare forskning samt organisationsteorin. Detta då 

frågeställning tre undersökt organisationens struktur beträffande stöd. 

 

6.2.  Krav 
 

Studiens första frågeställning var att undersöka i vilken utsträckning det ställs oförenliga krav 

på personalen under arbetstiden. Faktum är att majoritet av respondenterna på 

försörjningsstöds- och biståndsenheten har markerat att kraven är oförenliga och att de inte 

vet vad som krävs av dem i sin roll som socialarbetare. Medelvärdet på dessa variabler som 

indikerar på krav låg över 3. Det som också framkom av resultatet är att arbetskrav och 

rollförväntningar har ett samband. Har respondenten svarat högt på arbetskrav har 

respondenten även gjort detta på rollförväntningar. Utifrån resultatet överensstämmer det 

med vad tidigare forskare har fått fram i deras forskningsstudier och även i rapporter inom 

ämnet. Arbetskraven är höga och detta resulterar i att det blir rollkonflikter i större grad. Om 

arbetskraven och rollkonflikterna är höga indikerar det på att stressnivåerna ökar för 

socialarbetaren. Socialarbetare behöver därmed hitta egna strategier som gör att hen 

uppfyller de krav som finns på arbetsplatsen (Tham, 2017; Blomberg et.,al, 2015; 

Arbetsmiljöverket, 2017). Tham (2017) menar på att detta beror på att det har blivit ett större 

fokus på utredning än att ha kontakt med klienter och ge stöd och råd, vilket i sin tur leder till 

arbetsuppgifter 
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blivit mer begränsade och arbetskraven högre. Respondenterna har svarat att det inte vet vad 

som krävs av dem i sin profession, detta överensstämmer inte med det resultat som Tham 

(2017) belyste i sin forskningsstudie då det framkom att deltagarna i hennes studie vet vad 

som krävs av dem. Det har blivit tydligare mål och direktiv om vad som krävs av 

socialarbetarna. 

Sammanfattningsvis visar detta att resultatet i denna studien utifrån frågeställning ett 

överensstämmer med vad tidigare forskning har kommit fram till. 

 

6.3.  Kontroll 
 

Frågeställning två undersökt vilken utsträckning personalen har att kontrollera sina 

arbetsuppgifter. Resultatet påvisade att respondenterna har kontroll över sina 

arbetsförhållanden och vet vad som skall göras. Medelvärdet på variablerna som indikerar på 

kontroll i arbetet och förutsägbarhet låg på strax under 3 och närmare 4. Det framkom även 

att kontroll i arbetet och förutsägbarhet i arbetet hade ett positivt samband. Detta samband 

innebär att respondenterna har markerat högt på enkätens variabler inom kontroll i arbetet. 

Vidare har respondenten även markerat variabler som undersöker förutsägbarheten högt. 

Detta överensstämmer med det som Tham (2017) fått fram i sin forskningsstudie där det 

visar sig att socialarbetare har mindre möjlighet att påverka viktiga beslut avseende hens 

arbetsförhållanden. Dock visade Chiller och Crisp (2012b) i sin forskningsstudie där det 

framkom att om socialarbetaren ser att hen kan göra något för varje klient och kan göra en 

förändring, uppfattas det som att socialarbetaren har kontroll över sina arbetsförhållanden 

och kan hjälpa en av alla klienter som hen har. Det som också visar på att socialarbetaren har 

kontroll på sina arbetsförhållanden är att hen kan släppa arbetet när hen kommer till sitt 

privat hem och liv. Det framkommer att om socialarbetaren har en låg känsla av kontroll i sitt 

arbete kan det bidra till att attityden gentemot klienter blir sämre samt att det skapas stress 

(Blomberg et al., 2015; Ravalier, 2018). Då respondenterna för denna studie svarat att det 

känner relativt god kontroll över sina arbetsförhållanden är det möjligt att utgå ifrån ett 

antagande. Att när respondenterna upplever en relativt god kontroll över arbetsuppgifterna 

förbättras respondenternas attityd gentemot klienterna. 
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Vidare skriver Persson (2016, 18 oktober) i sin artikel att när nyexaminerad socialarbetare 

börjar arbeta på arbetsplatsen får det alldeles för svåra arbetsuppgifter och kan därmed inte 

hantera och kontrollera sina arbetsuppgifter. Detta framkommer inte i studiens resultat då 

majoritet av respondenterna upplever någorlunda kontroll över sina arbetsförhållanden och 

arbetsuppgifter. 

Sammanfattningsvis visar detta att resultatet i denna studien utifrån frågeställning två att 

det till stor del överensstämmer med vad tidigare forskning har kommit fram till. Då forskare 

har funnit resultat som inte är har fått samma utfall. 

 

6.4.  Stöd 
 

Frågeställning tre undersökte vilka möjligheter personalen har att få stöd från ledning och 

kollegor. Resultatet från denna frågeställning presenterade att respondenterna på 

försörjningsstöds- och biståndsenheten känner att de får bra stöd från kollegor och ledning. 

Medelvärdet på variablerna som indikerar på ledarskap, social interaktion och organisation 

låg på över 3 och tendera att överskrida 4. Det framkom även att variablerna hade ett positivt 

samband, det vill säga har man satt högt respektive lågt någon av dessa variabler har hen 

även gjort det på de andra variablerna. 

Forskningsstudien författad av Lloyd, King och Chenoweth (2002) yrkade på att en god 

ledning, kollegialt stöd och kamratanda kunde motverka den arbetsrelaterade stressen. Vidare 

framkommer det i Ravalier´s (2018) studie hur en dålig ledning, bristande 

interaktion med chefer/ledning skapar stress och otrygghet. Dessa två studier som undersökt 

arbetsrelaterat stöd i relation med kollegor och ledning, relateras delvis till Börnfelt´s (2018) 

beskrivning av en byråkratisk myndighetsutövning. Börnfelt (2018) utmärker den 

byråkratiska organisationen som auktoritär, regelstyrd, opersonlig och saklig vid 

handläggning. Vidare skall även precisionen inom den byråkratiska organisationen vara så 

hög som möjligt med lite friktion. Respondenterna i denna studie vistas i denna formella och 
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regelstyrda värld dagligen, då både försörjningsstöd- och biståndsenheten är en 

organisationsberoende profession (Ponnert & Svensson, 2019). Dessa säregna inslag från en 

byråkratisk organisation som Börnfelt (2018) presenterat talar till viss del emot resultatet från 

frågeställning tre. 

Trots beskrivningen av en byråkratisk organisation finner personalen på försörjningsstöds- 

och biståndsenheten stöd under arbetet från ledning och kollegor. Något som möjliggör en 

slutsats som visar på att studiens respondenter erhåller goda möjligheter att få stöttning från 

ledning och kollegor. Detta motsägelsefulla resultat i relation med beskrivningen av en 

byråkratisk organisation. Skulle kunna argumenteras vara säreget inom de myndigheterna 

dessa respondenter verkar inom. Med den byråkratiska organisationens ansträngning och 

reglering, så uppstår eventuellt en större angelägenhet för de respondenterna, att finna stöd 

mellan varandra och närmaste chef.
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6.5. Diskussion mot den teoretiska ramen 
 

I detta kapitel diskuteras och tolkas undersökningens resultat med utgångspunkt från Karasek 

och Theorells (1990) krav- kontroll- och stödmodell. I slutet av diskussionen diskuteras 

studiens styrkor och svagheter under avsnitt 8.1. 

Resultatet presenterar att det finns ett samband mellan kontroll och stöd. Om respondenten 

markerat att hen har kontroll, har denne även markerat att hen har bra stöd från 

arbetskollegor och ledning. Vidare presenterade resultatet att respondenterna upplever att det 

ställs oförenliga krav på arbetsplatsen i form av högt tempo samt snabba och komplicerade 

beslut. Trots oförenliga krav på arbetsplatsen visade studiens resultat att respondenterna har 

delvis kontroll över sina arbetsförhållanden. Stöd från kollegor och ledning förbättrar 

kontrollen över arbetsuppgifter och motverkar respondenterna att hamna inom den spända 

sfären inom krav- kontroll- och stödmodellen. Utifrån detta resultat går det att besvara 

studiens fjärde och sista frågeställning: Samvarierar krav, kontroll och stöd? 

Denna studies resultat beträffande stödets inverkan på socialarbetarnas arbetsmiljö pekar 

på att socialt stöd reducerar risken för att tappa kontroll över arbetet då kraven höjs. Vidare 

relateras detta resultat till Karasek och Theorell´s (1990) påstående rörande socialt stöd inom 

arbetsplatsen. Karasek och Theorell (1990) presenterar hur socialt stöd från kollegiala- och 

ledningsgrupper drastiskt skapar en stressreducering för socialarbetaren. 

Denna stressreducering möjliggör ett konstaterande för detta examensarbete, nämligen att 

respondenterna för denna studie inte kan placeras inom den ideala sfären på krav- kontroll- 

och stödmodellen. Däremot kan respondenterna i denna studie placeras vid active learning 

sfären på krav- kontroll- och stödmodellen (se figur 1).  Det skall tilläggas att respondenterna 

i denna studie är något mer centrerade och nära den spända sfären i krav- kontroll- och 

stödmodellen. Vilket skulle argumenteras är på grund av den minimerade upplevelsen av 

kontroll. Placering vid active learning sfären enligt Karasek och Theorell (1990) innebär en 

minimerad risk för stressrelaterade sjukdomar. Dock finns risken för att respondenterna får 

stressrelaterade sjukdomar högre, då de befinner sig på gränsen mellan active learning sfären 

och den spända sfären. Respondenterna i placering denna sfär konkluderar att respondenterna 
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utsätts för arbetsrelaterade krav. Men trots detta så kan de höga arbetskraven kontrolleras till 

viss del, men är möjliga att hanteras tack vare det befintliga sociala stödet.  

 Eklöf (2017) beskriver att beroende på hur krav, kontroll och stöd kombineras kan det leda 

till hälsofrämjande eller hälsofara för individen. Genom att respondenterna har goda 

kontrollmöjligheter anses det vara lättare att hantera arbetskrav som är oförenliga. Detta 

innebär att det ges goda förutsättningar för individen att utvecklas i sin profession. Har man 

bättre kontrollmöjligheter har det visat sig att arbetsmiljön på arbetsplatsen blir bättre och 

stressnivån minskar. Även om individen har oförenliga krav har hen möjligheten att 

kontrollera och hantera dessa krav (Theorell, 2012; Eklöf, 2017). Detta innebär att individen 

utvecklar en ökad känsla av kontroll. Beroende på hur individens beteende och sätt att vara 

finns det ett samspel mellan dessa faktorer och individen kontrollerar situationer olika. Detta 

beror på vilken copingstrategi individen har att kontrollera stressfyllda situationer (Theorell, 

2012; Eklöf, 2017). 

Theorell (2012) beskriver att genom att ha stöd i sitt dagliga arbete blir det ett 

betydelsefullt skydd mot stressorer från till exempel oförenliga arbetskrav eller bristen på 

kontroll. Detta bekräftas även av Eklöf (2017). Har man tillräckligt bra relationer som kan 

bidra med stöd fungerar arbetet bättre och krav kan då hanteras på ett positivt sätt (Eklöf, 

2017). Detta innebär att arbetsmiljön förbättras och individen upplever att deras 

arbetsförhållanden är positiva (Theorell, 2012). Det som också skall diskuteras är att inom 

den offentliga sektorn har arbetsbelastningen och arbetskraven ökat. Theorell (2012) menar 

på att resurserna som skall kompensera belastningen och kraven är begränsade. Detta kan 

dock inte relateras till studiens resultat då respondenterna har uppgett att de känner att de har 

kontrollmöjligheter över sin arbetssituation och att kollegor och ledningen är lyhörda när det 

behöver hjälp och stöd. 

Respondenterna i denna studie upplever att de har oförenliga krav och relativt goda 

möjligheter att kontrollera sina arbetsförhållanden, samt att de har stöd från kollegor och 

ledningen. Detta innebar att resultatet från denna studie överensstämmer med vad den 

teoretiska tolkningsramen krav- kontroll- och stödmodellen beskriver. 

Karasek och Theorell (1990) beskriver att när individen arbetar med höga krav och stora 
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kontrollmöjligheter befinner sig individen i active learning sfären på krav- kontroll- och 

stödmodellen. Respondenterna placeras inom active learning sfären, men det är bristande 

kontrollmöjligheter. Vilket placerar respondenterna närmare den spända sfären i krav- 

kontroll- och stödmodellen. 

 

  



 

46 
 

 

7. Slutdiskussion 
 

Den tidigare forskning som nyttjats för denna studie förmedlade initialt en pessimistisk 

situation över socialarbetarens arbetsmiljö. Denna forskning som undersöktes tydde nästan 

enbart på att socialarbetaren utsätts för tung arbetsbelastning och en hög risk för 

stressrelaterade sjukdomar. Förväntningarna över att få ett eget resultat som påvisade att vår 

respondentgrupp upplevde arbetsmiljön som positivt, var förhållandevis låga. Den dystra 

forskning som påträffades skapade även en känsla av uppgivenhet, eftersom majoriteten av 

tidigare forskning presenterade socialarbetarna som en nedslagen arbetsgrupp. 

Men det svarsresultat som inkom överraskade och visade sig innehålla positiva aspekter. 

Respondenternas upplevelse av arbetsplatsen visade sig vara mycket mer innehållsrika 

beträffande socialt stöd från ledning och kollegor än vad forskning visat från början. 

Resultatet visade att dessa socialarbetare som undersökts har stödjande och trygga relationer 

på arbetsplatsen. Stöttande relationer som sedermera genererade en resiliens mot eventuella 

stressrelaterade situationer. Vidare såg vi även att respondenterna kunde skapa en mer 

kontrollerad arbetsmiljö där mängden arbeten var hanterbara. Vilket även ökade möjligheten 

för respondenterna att kunna hantera den stora mängden krav. Detta kan även kopplas till 

Lloyd, King & Chenoweths (2002) studie, där det framkom att stöd från ledning och kollegor 

är en bidragande faktor till att minska stressnivåerna och öka arbetstrivseln på arbetsplatsen. 

Att just denna respondentgrupp klarar av höga krav och erhåller förmågan att kontrollera 

arbetssituationen genom socialt stöd var mycket glädjande. Detta resultat negligerar inte det 

faktum att socialtjänstens yrkeskår är hårt beprövade av arbetskrav och ogynnsamma 

arbetsförhållanden. Men resultatet visar en något ljusare sida en den nattsvarta rapportering 

som vi blivit vana att läsa i medierapporteringen och tidigare forskning.  

Detta resultat öppnar däremot upp en ny front för diskussioner. Hur bibehåller en enhet 

på socialtjänsten detta vitala stöd? En spekulation är att ökad arbetsbelastning för 

socialarbetarna kan eventuellt komma skapa en sorts informell psykosocial stöttning mellan 

socialarbetarna själva. Där det sociala stödet förväntas flöda mellan kollegor, parallellt med 
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de konventionella arbetsuppgifterna som socialarbetarna fortfarande måste lösa. Detta 

scenario skulle förmodligen leda till skadliga konsekvenser för personal och den 

myndighetsförfarande legitimiteten. 

Trots att denna studies svarsresultat presenterar goda nyheter för de berörda enheter vi 

undersökt, utesluter inte det att andra enheter inom socialt arbete är inte lika lyckligt lottade 

med ett gott stöd från kollegor och ledning. Att anta att alla socialtjänster i landet har 

liknande förutsättningar efter denna studies resultat, skulle inte vara annat än naivt. En sista 

reflektion utifrån denna studies resultat är att socialtjänsten måste i större grad 

medvetandegöra vikten av det sociala stödets positiva effekter för en hållbar arbetsmiljö. 

 

7.1 Studiens svagheter och styrkor 
 

Nedan presenteras fördelar och nackdelar med studiens val av vetenskapliga metoder samt 

forskningsansatsen beträffande bland annat datainsamling och urval. 

En fördel med studien är att den har belyst hela krav- kontroll- och stödmodellen. Detta 

innebar att ingen viktig komponent i modellen har bortsetts ifrån. Det leder till att studiens 

resultat ökar i trovärdighet samt att det finns ett helhetsperspektiv hur dessa komponenter 

samverkar. Då krav- kontroll- och stödmodellen är utifrån ett eurocentriskt perspektiv anses 

det vara till en fördel, då studien har utförts i Sverige och inte i något annat land där denna 

modell inte är beforskad eller användbar. I takt med att den är av en västerländsk standard 

blir det även en negativ faktor, då det blir svårt att generalisera studien i andra länder som 

inte är av en västerländsk standard. 

Studien har använt sig av en totalundersökning vilket har bidragit till att studien har en 

helhetssyn på hur arbetsmiljön är på arbetsplatsen. Det har också inneburit att ingens åsikt 

har prioriterats bort eller lämnats utanför studien. Detta anses vara en fördel utifrån studiens 
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syfte. Dock när det gäller studiens population anses det finnas en nackdel då populationen är 

så pass liten blir det svårt att generalisera den till målpopulationen, som är alla Sveriges 

socialarbetare. 

Då en kvantitativ metod har använts, har det varit till studiens fördel att kunna använda sig 

av ett större omfång av respondenter på respektive enhet vilket har medfört en större 

överblick på hur arbetsmiljön är på dessa enheter. Valet av kvantitativ metod kan komma att 

sätta restriktioner på studiens tolkning. Denna kvantitativa studie må vara mer generaliserbar 

än den studie som är av kvalitativ metod. Men studien förlorar i takt med den kvantitativa 

metoden, förmågan att presentera ett djupgående perspektiv. Ett perspektiv som i en 

kvalitativ ansats skulle möjliggjort en presentation av beteenden, värderingar och åsikter från 

respondenterna. Då denna studie är av kvantitativ metod utesluts möjligheten att gå in 

djupare beträffande tolkning av kontextuell information från respondenterna. Istället 

möjliggjorde detta en presentation av ett svarsresultat med högre generaliserbarhet. 

Beträffande denna studies datainsamlingsmetod valdes som tidigare nämnt enkäter som 

instrument för datainsamling. Studien har nyttjat ett färdigställt enkätunderlag som är 

validerat, detta innebar en ökad säkerhet beträffande datainsamlingens validitet. 

Enkätutdelningen för denna studie var dock inte av traditionell natur. Detta då enkäterna 

delades ut fysiskt till respondenterna under förutbestämda träffar och inte via e-mail eller 

post. Detta kan komma att äventyra objektiviteten som annars är påtaglig inom en kvantitativ 

studie. Relationen mellan undersökare och respondent höll inte den stereotypiska distansen 

som vanligtvis påträffas i kvantitativa studier och undersökningar. Det skulle kunna innebära 

att respondenterna besvara enkäten påskyndat pågrund av våran närvaro. Trots den 

okonventionella utdelningen av enkäter och datainsamling ökade svarsfrekvensen avsevärt 

och datainsamlingen skedde effektivt och friktionsfritt. Vilket möjliggjorde att en analys av 

svars resultatet kunde påbörjas i snabbare takt. 
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7.2. Förslag till framtida forskning 

Karasek och Theorells krav- kontroll- och stödmodell erbjöd ett nyanserat perspektiv på välbekanta 

områden så som stress och arbetsmiljö. Förståelsen för dessa områden kunde kontextualiseras med 

hjälp av modellen vilket var till stor behjälplighet vid skapandet av denna studie. Som tidigare 

belyst är denna studie inte representerbar för all verksamhet som faller under socialtjänsten, utan 

snarare en fingervisning åt vilka faktorer som två separata socialtjänstenheter inom en kommun 

gynnas av. Tack vare att krav- kontroll- och stödmodellen gett denna studie en ny insikt av hur 

stress och arbetsmiljötrivsel kan mätas, leder detta till ett förslag för framtidens forskning som 

berör stress och arbetsmiljö.  

    Framtidens forskningsstudier och undersökningar skulle kunna undersöka arbetsmiljöer och 

stressframkallande arbetsuppgifter med hjälp av Karasek och Theorells modell för att uppnå ett 

övergripande perspektiv på den enskilda arbetaren eller arbetsplatsen.  

7.3. Slutsats 
 

Syftet med denna studie var att utifrån Karasek och Theorells (1990) krav- kontroll- och 

stödmodell belysa hur socialarbetaren upplever sin arbetsmiljö. Inledningsvis ställs frågan 

om krav, kontroll och stöd samvarierar. Det resultat som studien resulterade i kan ge en 

indikation på att försörjningsstöds- och biståndsenheten i den kommun som studerats kan 

relateras och sättas in i krav- kontroll- och stödmodellen. Utifrån respondenternas svar på 

enkäten som delades ut på respektive enhet, framkom det i resultatet att respondenterna har 

oförenliga krav men att de har ett gott stöd från både kollegor och ledning. De har också 

goda kontrollmöjligheter över sina arbetsförhållanden som möjliggör att socialarbetarna kan 

hantera arbetskraven som finns. 

Studien kan därmed ses som en bekräftelse på att arbetsmiljön på försörjningsstöds- och 

biståndsenheten utifrån krav- kontroll- och stödmodellen är relativt bra men kan utvecklas 

och preciseras ytligare. Respondenterna befinner sig inte inom den perfekta nivån, men har 

tillräckligt med stöd och kontroll för att kunna handskas med dem oförenliga kraven som 

finns på arbetsplatserna. 
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7. 7.Anställningsvillkor: 

 
Fast anställning hos nuvarande 

arbetsgivare 
 

Tillfällig anställning hos nuvarande 
arbetsgivare 

 
8. 9. Har du en arbetsledande ställning? 

 
Ja 

Nej 

9. 10. Hur många arbetstimmar arbetar du 
vanligtvis per vecka?  timmar 

5b. 5b. På vilken avdelning/sektion/enhet 
arbetar Du? 

4. 4.Yrkestitel:    
 
5a. 5a.Hur länge har du arbetat på denna 
arbetsplats? 

3. 3.Vilken högskoleutbildning har du? 

1 
2 

2. 2. Kön 
Man 
Kvinna 

1. 1. Födelseår    
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Så här besvarar du formuläret 
På följande sidor finns frågor och påståenden om ditt arbete och din arbetsplats. Syftet med 

detta frågeformulär är att samla information för att utveckla arbetet och arbetsmiljön. Ta 

god tid på dig när du svarar. De flesta frågor besvarar du genom att ringa in det 

svarsalternativ som bäst stämmer överens med din åsikt. 

 

 

1. PERSONUPPGIFTER 
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2. ARBETSKRAV 
 

 
 
 
 
 

10. 13. Måste du arbeta övertid? 

Mycket 
sällan 
eller 
aldrig 

 
 

1 

Ganska 
sällan 

 
 
 
 

2 

Ibland 
 
 
 
 
 

3 

Ganska 
Ofta 

 
 
 
 

4 

Mycket 
ofta 
eller 
alltid 

 
 

5 

11. 14. Måste du arbeta i mycket högt 
tempo? 

1 2 3 4 5 

12. 17. Kräver ditt arbete snabba beslut? 1 2 3 4 5 

13. 19.Kräver ditt arbete maximal 
uppmärksamhet? 

1 2 3 4 5 

14. 21.Förekommer det störande avbrott 
i ditt arbete? 

1 2 3 4 5 

15. 22. Kräver ditt arbete komplicerade 
beslut? 

1 2 3 4 5 

16. 23. Är ditt arbete enformigt? 1 2 3 4 5 

17.25. Utför du arbetsuppgifter som du 
skulle behöva mera utbildning för? 

1 2 3 4 5 

18. 27.Innebär ditt arbete positiva 
utmaningar? 

1 2 3 4 5 

19. 28..Tycker du att ditt arbete är 
meningsfullt? 

1 2 3 4 5 

20. 29. Kräver ditt arbete att du skaffar 
dig nya kunskaper och färdigheter? 

1 2 3 4 5 

21. 30. .Är det möjligt för dig att ha 
social kontakt med arbetskamrater 

1 2 3 4 5 
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medan du arbetar?      

22.31. Har du under de senaste två åren 
blivit utsatt för hot eller våld på ditt 
arbete? 

1 2 3 4 5 

23. 33..Innebär fel som du gör i ditt 
arbete risk för ekonomiska förluster? 

1 2 3 4 5 

 

 

24. 34..Innefattar ditt arbete kontakt med kunder eller klienter? 
 

2. Ja, mest indirekt kontakt (genom post, fax e-mail, etc.) 
 

3. Ja, mest direkt kontakt (ögonkontakt eller genom telefon) 
 

4. Ja, både direkt och indirekt kontakt 
 

Om du svarade "ja" (2, 3 eller 4) svara också på följande frågor (25, 26,27), gå annars till 

fråga 28. 

 

 

 Mycket 
sällan 
eller 
aldrig 

Ganska 
sällan 

 
 
 
 

2 

Ibland Ganska 
Ofta 

 
 
 
 

4 

Mycket 
ofta 
eller 
alltid 

25. 35..Innefattar ditt arbete 
personlig kontakt med klienter / 
kunder? 

 
1 

 
3 

 
5 

26. 36. Måste du ta emot och 
behandla klagomål från klienter / 
kunder? 

1 2 3 4 5 



 

 

27. 37..Är du nöjd med din förmåga 
att upprätthålla ett gott förhållande 
till dina klienter/kunder? 

1 2 3 4 5 
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3. ROLLFÖRVÄNTNINGAR 
 

 Mycket 
sällan 
eller 
aldrig 

Ganska 
sällan 

 
 
 
 

2 

Ibland Ganska 
Ofta 

 
 
 
 

4 

Mycket 
ofta 
eller 
alltid 

28. 40. Vet du precis vad som krävs av dig 
i arbetet? 

 
1 

 
3 

 
5 

29. 41. Måste du utföra saker som du 
tycker skulle göras annorlunda? 

1 2 3 4 5 

30. 42..Får du arbetsuppgifter utan att få de 
resurser som behövs för att utföra dem? 

1 2 3 4 5 

31. 43.Ställs det oförenliga krav på dig från 
två eller flera personer? 

1 2 3 4 5 
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4. KONTROLL I ARBETET 
 

 Mycket 
sällan 
eller 
aldrig 

Ganska 
sällan 

 
 
 
 

2 

Ibland Ganska 
Ofta 

 
 
 
 

4 

Mycket 
ofta 
eller 
alltid 

32. 45. Om det finns olika sätt att göra 
ditt arbete på, kan du då själv välja hur du 
skall göra det? 

 
1 

 
3 

 
5 

33. 46.Kan du påverka mängden arbete 
du 
får? 

1 2 3 4 5 

34. 47. Kan du själv bestämma din 
arbetstakt? 

1 2 3 4 5 

35. 48. Kan du själv bestämma när du 
skall ta paus? 

1 2 3 4 5 

36. 49. Kan du själv bestämma hur länge 
du tar paus? 

1 2 3 4 5 

37. 50. .Kan du bestämma din egen 
arbetstid (flextid)? 

1 2 3 4 5 

38. 51. Kan du påverka beslut angående 
vilka personer du skall arbeta tillsammans 
med? 

1 2 3 4 5 

39. 52..Kan du bestämma när du skall ha 
kontakt med klienter? 

1 2 3 4 5 
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5. FÖRUTSÄGBARHET I ARBETE 
 

 Mycket 
sällan 
eller 
aldrig 

Ganska 
sällan 

 
 
 
 

2 

Ibland Ganska 
Ofta 

 
 
 
 

4 

Mycket 
ofta 
eller 
alltid 

40. 55.Vet du en månad i förväg vilka 
arbetskamrater du kommer att ha? 

 
1 

 
3 

 
5 

41. 56.Vet du en månad i förväg vem 
som kommer att vara din chef? 

1 2 3 4 5 

42. 59. Går det rykten om 
förändringar på arbetsplatsen? 

1 2 3 4 5 

43. 63.Tycker du om utmaningar som 
att ofta få nya arbetsuppgifter? 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

6. SKICKLIGHET I ARBETE 
 

 
 
 
 
 

44. 66.Är du nöjd med kvaliteten på 
det arbete du gör? 

Mycket 
sällan 
eller 
aldrig 

 
 

1 

Ganska 
sällan 

 
 
 
 

2 

Ibland 
 
 
 
 
 

3 

Ganska 
Ofta 

 
 
 
 

4 

Mycket 
ofta eller 
alltid 

 
 
 

5 

45. 67. Är du nöjd med den mängd 
arbete du får gjord? 

1 2 3 4 5 



 

 

Hallén & Nyman 

46. 68.Är du nöjd med din förmåga att 
lösa problem i arbetet? 

1 2 3 4 5 

47. 69.Är du nöjd med din förmåga att 
upprätthålla ett gott förhållande till 
dina arbetskamrater? 

1 2 3 4 5 

48. 70.Får du information om 
kvaliteten på det arbete du utför? 

1 2 3 4 5 

49. 71..Kan du själv direkt avgöra om 
du gör ett bra arbete? 

1 2 3 4 5 

 

 

7. SOCIAL INTERAKTION OCH SOCIALT STÖD 
 

 Mycket 
sällan 
eller 
aldrig 

Ganska 
sällan 

 
 
 
 

2 

Ibland Ganska 
Ofta 

 
 
 
 

4 

Mycket 
ofta 
eller 
alltid 

50. 72.Om du behöver, får du då stöd och 
hjälp med ditt arbete från dina 
arbetskamrater? 

 
1 

 
3 

 
5 

51. 73. Om du behöver, får du då stöd och 
hjälp med ditt arbete från din närmaste 
chef? 

1 2 3 4 5 

52. 74. Om du behöver, är dina arbetskam- 
rater då villiga att lyssna på problem som 
rör ditt arbetet? 

1 2 3 4 5 

53. 75.Om du behöver, är din närmaste 
chef då villig att lyssna på problem som rör 
ditt arbete? 

1 2 3 4 5 

54. 76. Får du uppskattning för dina 1 2 3 4 5 
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arbetsprestationer från din närmaste chef?      

55. 77.Har du lagt märke till störande 
konflikter mellan arbetskamrater? 

1 2 3 4 5 

 

 

 

8. Mobbning och Trakasserier 
Mobbing (trakasserier, kränkande särbehandling) är ett problem på en del arbetsplatser och 

för en del anställda. För att kalla något "mobbing" skall den kränkande särbehandlingen 

ske vid upprepade gånger under en längre period och personen som är utsatt för detta 

upplever att hon/han har svårigheter att försvara sig. Det räknas inte som "mobbing" om 

två lika starka personer har en konflikt eller om det bara gäller en enda händelse. 

 

 

56. 81. Har du lagt märke till om 
någon blivit utsatt för 
mobbing/trakasserier vid din 

 
 

Nej 

 
 

Ja 
arbetsplats under de senaste sex 
månaderna? 

  

57. 82. Om ja, hur många personer har 
du sett blivit mobbade/trakasserade 
under de senaste sex månaderna? 

 
 

Män    

 
 

Kvinnor    

58. 83.Om ja, har du själv blivit utsatt 
för mobbing/trakasserier på 

 

Nej 

 

Ja 
arbetsplatsen under de senaste sex 
månaderna? 
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9. LEDARSKAP 
 

 
 
 
 
 

59. 91. Är förhållandet mellan 
dig och din närmaste chef en 
orsak till stress? 

Mycket 
sällan 
eller 
aldrig 

 
 

1 

Ganska 
sällan 

 
 
 
 

2 

Ibland 
 
 
 
 
 

3 

Ganska 
Ofta 

 
 
 
 

4 

Mycket 
ofta eller 
alltid 

 
 
 

5 

60. 85. Uppmuntrar din närmaste 
chef dig att säga ifrån när du har 
en annan åsikt? 

1 2 3 4 5 

61. 87.Tar din närmaste chef itu 
med problem så snart de 
uppkommer? 

1 2 3 4 5 

62. 88. Litar du på ledningens 
förmåga att klara framtiden för 
arbetsplatsen/organisationen ? 

1 2 3 4 5 

63. 90.Behandlar din närmaste 
chef de anställda på ett rättvist 
och jämlikt sätt? 

1 2 3 4 5 
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10. ORGANISATIONSKULTUR 
 

Hurdant är klimatet på din 
arbetsenhet? 

 
 
Mycket 
lite eller 
 inte alls 

 
 
Ganska 
lite 

 
 
Något 

 
 
Ganska 
mycket 

 
 
Väldigt 
mycket 

64. 92. Konkurrensinriktat 1 2 3 4 5 

65. 93. Uppmuntrande och 
stödjande 

1 2 3 4 5 

66.94. Misstroget och 
misstänksamt 

1 2 3 4 5 

67. 95. Avslappnat och trivsamt 1 2 3 4 5 

68. 96.Stelt och regelstyrt 1 2 3 4 5 

69. 100. Har du märkt någon 
ojämlikhet i behandlingen av män 
och kvinnor på din arbetsplats? 

1 2 3 4 5 

70. 101. Har du märkt någon 
ojämlikhet i behandlingen av äldre 
och yngre anställda på din 
arbetsplats? 

1 2 3 4 5 

71. 104. Vilken utsträckning 
intresserar sig ledningen för 
personalens hälsa och 
välbefinnande? 

1 2 3 4 5 
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11. ARBETSMOTIV 
 

Hur viktigt är följande i din uppfattning om ett 
idealarbete? 

 
 
Helt 
oviktigt 

 
 
Mindre 
viktigt 

 
 
Viktig 

 
 
Mycket 
viktigt 

 
 
Helt 
nödvändigt 

72. 117.Att arbetet bidrar till att utveckla min 
personlighet. 

1 2 3 4 5 

73. 119. Att arbetet är lugnt, tryggt och 
välordnat. 

1 2 3 4 5 

74. 120. Att arbetet ger mig en känsla av att 
ha utfört något värdefullt. 

1 2 3 4 5 

75. 122. Att den fysiska arbetsmiljön är säker 
och hälsosam 

1 2 3 4 5 

 

 

Tack för din medverkan! 


